
Zarządzenie Nr 8/2014/2015 

 Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Słoneczko” w Rosnówku  

z oddziałem zewnętrznym w Szreniawie  
                                            

                                                                         z dnia 16.03.2015r.  

 

w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru dzieci na 

wolne miejsca w Przedszkolu Samorządowym „Słoneczko” w Rosnówku i oddziale 

zewnętrznym      w Szreniawie na rok szkolny 2015/2016 

 

Na podstawie  

-art. 20zb.ust. 1 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. 

  Nr 256, poz. 2572 ze zm) 

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

  ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół,  

- rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r.  

  w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych 

  przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do 

  innych (Dz. U. z dnia 26 lutego 2009r.) z późniejszymi zmianami 

- Regulamin przeprowadzenia rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego „Słoneczko”   

  w Rosnówku i oddziału zewnętrznego w Szreniawie  

- Statut Przedszkola Samorządowego „Słoneczko” w Rosnówku 

 

 

 

§ 1 

 

Do przeprowadzenia naboru na wolne miejsca w Przedszkolu Samorządowym „Słoneczko”  

w Rosnówku  i oddziale zewnętrznym w Szreniawie na rok szkolny 2015/2016 powołuję 

komisję rekrutacyjną w składzie: 

1. Anna Mazur – przewodniczący Komisji, przedstawiciel Rady Pedagogicznej 

2. Katarzyna Staciwa - członek Komisji, przedstawiciel Rady Pedagogicznej 

3. Barbara Adamczak - członek Komisji, przedstawiciel Rady Rodziców 

4. Anna Tomczak - członek Komisji, przedstawiciel Rady Rodziców 

5. Bogumiła Adamczak- protokolant 

 

 

§ 2 

 

Komisja rekrutacyjna działa od dnia rozpoczęcia naboru dzieci do przedszkola na rok szkolny 

2015/2016, tj. od 1.03.2015 r. do zakończenia rekrutacji uzupełniającej, tj. do 31.06.2015 r. 

Pierwsze posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2015, o godz. 14.00                       

w Przedszkolu Samorządowym „Słoneczko” w Rosnówku 



§ 3 

 

Szczegółowe zadania i tryb pracy komisji rekrutacyjnej reguluje Regulamin przeprowadzenia 

rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego „Słoneczko” w Rosnówku i oddziału 

zewnętrznego w Szreniawie wprowadzony w życie zarządzeniem dyrektora nr 7/2014/2015                    

z dnia 05.02.2015 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaje się do wiadomości: 

 

1. Adamczak Barbara 

2. Mazur Anna  

3. Staciwa Katarzyna 

4. Tomczak Anna 


